Spiron
A Spiron harmonikus összetételben tartalmazza a legtisztább éterikus olajokat és a bioinformációkat. Az
aromaterápia, a pszichotronika, a fitoterápia és a biorezonancia ismeretei alapján állítottuk össze. Elsősorban a tüdő,
a szív, az epehólyag pályáit befolyásolja, de hatással van bizonyos mértékig további energetikai pályákra is.
Földünk szociológusai és neurológusai szerint korunk jellemző betegségei közé
tartozik a szorongás és a depresszió. Ennek meggyőző bizonyítéka a nyugtató és
stimuláló szerek egyre bővülő fogyasztása. Köztudott, hogy ezen készítmények
hosszú távú használata negatívan hat a szervezetre. Ezzel szemben néhány olaj,
és azok illatos kompozíciói pozitívan befolyásolják a központi idegrendszert,
amelyen keresztül az olajok jótékony hatást fejthetnek ki különböző fiziológiai
funkciókra. Már senkit nem lep meg az a tény, hogy pszichikai állapotunk
befolyásolja fizikai állapotunkat és fordítva. A légzéssel az aromatikus anyagok
igen gyorsan bekerülnek vérkeringésünkbe, ezért képesek figyelemre méltóan
javítani a test funkcionális szerveinek működését.
Toxikus anyagok belélegzésével vérmérgezést kaphatunk, károsodhat a máj és
további szervek. Az ember számára gyógyító anyagok belélegzésével azonban
javíthatunk egészségi állapotunkon. Az illatos eszenciák növelhetik vagy
csökkenthetik a vérnyomást, megszüntethetik a fejfájást. Használatukkal tonizálhatjuk vagy megnyugtathatjuk
szervezetünket. A kellemes illatok megnyugtató környezetet teremtenek, ezért ilyen környezetben lezajló
tárgyalások illetve baráti összejövetelek jobbára sikeresek. Nyugodt környezetben Ön háromszor annyi problémát
oldhat meg, mint barátságtalan atmoszférában. A nyugtató hatású éterolajak belélegzését követően a várt kellemes
hatás gyorsan jelentkezik. Ez az agyhullámok mérésére szolgáló géppel, ún. enkefalográffal is ellenőrizhető.
Hasonló módon, de más eszközökkel meg lehet figyelni a lélegzetvétel mélységét, a vérnyomás- és pulzusváltozást
és a szívműködés lelassulását is. Némely éterikus olaj tökéletesen képes dezinficiálni a környező légkört. Például
kétszázalékos eukaliptuszolaj-oldat képes a levegőből 70 százaléknyi sztafilokokusz mikrobát kivonni. Ezek az
olajok jótékony hatással bírnak a vírusos megbetegedésekre is, pl. a kanyaróra, skarlátra, herpeszre vagy
influenzára. Az influenza vírusa ellen a lemongrasz olaj is igen hatásos. Ezek az olajok kitűnő fertőtlenítők, jól
szolgálnak vírusos megbetegedések terjedésének megakadályozásában. A Spiron egy sor minőségi, természetes
eszenciát tartalmaz, amelyek antiszeptikus és gyógyító hatásúak.
Mirtuszolaj: elősegíti a gyógyulást, antiszeptikus, antidepresszív és fájdalomcsillapító hatású, megkönnyíti a
felköhögést. Testüreg gyulladás, nátha, bronchitisz, torokfertőzés és a dohányzásból eredő köhögés esetén
használatos.
Szantálolaj: antidepresszív, fájdalomcsillapító, analgetikus és afrodiziakális hatású, megszünteti az idegfeszültséget
és az ideggörcsöket. Megfázás, torokfájás, bronchitisz, felső légúti hurut esetén használható. Védi a szervezetet a
sztreptokokusz, a sztafilokokusz és a tuberkulózist előidéző makrobaktériumok ellen. Igen jótékony a hatása a tüdő
nyálkahártyájára.
Levendulaolaj: stimulálja a szívet, tonizál, nyugtat, antiszeptikus, antitoxikus, analgetikus és igen gyógyító.
Migrén, depresszió, álmatlanság, hisztéria, idegkimerültség, influenza, bronchitisz, gégehurut, magas vérnyomás
esetén használatos és felgyorsítja a szövetek regenerálódását.
Mentaolaj: stimulálja és felfrissíti a szervezetet, élénkíti az agyműködést, stimulálja a szívet, megkönnyíti a légzést
és csökkenti a fejfájást. Antiszeptikus, antiszpazmodikus (görcsoldó), analgetikus (fájdalomcsillapító) és
gyulladáscsökkentő. Influenza, testüreg-gyulladások, magas láz, asztma, tuberkolózis, gyengeség és fáradság esetén
használatos.
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Eukaliptuszolaj: megfázás, influenza, köhögés, bronchitisz, láz, migrén esetén használatos. Az egyik legjobb
fertőtlenítő. Laboratóriumi kísérletek bebizonyították, hogy már kétszázalékos oldatban is képes a levegőből 70%
sztafilokuszt és más vírus fajtát kiölni. Elősegíti a koncentrációt és a szívműködést.
Citromfűolaj: kiválóan alkalmazható fejfájásnál és idegi problémáknál, segít leküzdeni a melankóliát és a szív
neurózist. Csökkenti a vérnyomást, gyógyítja a beteg légutakat, illetve a légutakban görcsoldó hatású, erősíti az
idegrendszert. Magas láz, álmatlanság, asztma és depresszió esetén is használatos.
Kámforolaj: antiszpazmodikus, analgetikus, antidepresszív és szedatív hatású. Leviszi a magas lázat, csökkenti a
magas vérnyomást, gyógyít. Stimulálja a szívműködést, a légzést és a vérkeringést. Megfázás, tüdőgyulladás és más
infekciós betegségek esetén használatos. Képes harmonizálni a szervezetet.
S Tömjénolaj: különleges gyógyító hatása van a nyálkahártyára. Szedatív hatású, tisztítja a levegőt, csökkenti a
köhögési ingert, pozitív hatással bír a hurutos megbetegedésekre, laringitisz és megfázás esetén. A tömjén korábban
drága és luxus anyagnak számított.
Tujaolaj: pozitív hatása van az asztmára, szedatív hatású, jó hatással van a májra, tompítja az ideggyulladást,
kancerostatikus, gombásodás elleni és vírus ellenes hatása van.
Fenyőolaj: stimulálja az agykéreg működését, megnyugtat, a légutakkal kapcsolatos megbetegedések (pl. köhögés,
tüdőgyulladás, influenza, megfázás) esetén használatos.
Lemongras olaj: elősegíti a koncentrációt, élénkíti a szervezetet kimerültség esetén, tisztítja a levegőt, enyhén
antidepresszív, gyógyító hatású, védi a szervezetet az influenzáát előidéző vírusokkal szemben.
Használati javaslat:
A természetesen éterikus olajokat tartalmazó Spiron kellemes környezetet teremt a tárgyalások során és nyugtatja a
szervezetet. Felhasználható fejfájás, depresszió, neuraszténia (ideggyengeség), idegkimerültség és más idegi eredetű
betegség esetén. Elősegíti továbbá a nyugodt alvást, jó hatással van az asztmára, a köhögésre, a bronchitiszre, az
influenzára, a megfázásra. Tisztítja a légutakat, megnyugtatja a szívet, növeli az immunitást. Felfrissíti a
cigarettafüsttel telített levegőt. A készítmény elsődleges célja, hogy otthonában és munkahelyén is kényelmes
környezetet teremtsen.
A készítményt használat előtt alaposan rázza fel, majd fújjon ki belőle a levegőbe vagy egy tiszta zsebkendőbe és
inhaláljon.
Permetezés előtt győződjön meg arról, hogy a készítmény nem kerül senki szemébe!
A készítményt ne tegye ki magas hőmérsékletnek, az üres flakont ne dobja tűzbe!
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